فصلنامه علمي – پژوهشي تحقيقات علوم چوب و كاغذ ايران

شناسه ديجيتال

)10.22092/ijwpr.2017.115389.1436 :(DOI

جلد  ،33شماره  ،1صفحه )1397( 88-99

استخراج و شناسایی ترکیبهای شیمیایی موجود در عصاره استونی پوست
سرخدار ()Taxus baccata L.
*2

صديقه افراز 1و سيد خليل حسيني هاشمي
 -1کارشناسی ارشد ،گروه علوم و صنايع چوب و کاغذ ،واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرج ،ايران

 -*2نويسنده مسئول ،دانشیار ،گروه علوم و صنايع چوب و کاغذ ،واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرج ،ايران ،پست
تاريخ دريافت :شهريور 1396

الکترونیکhashemi@kiau.ac.ir :

تاريخ پذيرش :دی 1396

چکيده
در اين بررسی عصاره پوست تنه درخت سرخدار ( )Taxus baccata L.رشد کرده در ذخیرهگاه جنگل افراتخته علییآبیاد کتیول
واقع در استان گلستان به کمک حالل استون و بهروش سوکسله استخراج گرديد و بعد ترکیبهای شییمیايی موجیود در آن شناسیايی
شد .از ارتفاع برابر سینه سه اصله درخت افتاده در اثر باد يا رانش زمین ،سه ديسک چوبی با ضخامت  0/5متر تهیه گرديید .پوسیت
ديسکهای تهیه شده جداسازی و به آرد چوب تبديل شد .سپس عصاره محلول در حالل استون طبق روش اسیتاندارد  TAPPIتهییه
گرديد .بهمنظور سايلیلدار کردن ترکیبها ،مقداری از پودر خشک عصاره در يک ويیال شیشیهای ريختیه شید و میواد مشیتقسیاز
(پیريدين BSTFA ،و  )%1 TMCSبه آن اضافه شد و نمونه برای شناسايی به دسیتگاه کرومیاتوگرافی گیازی -طیی سینیی جرمیی
( )GC/MSتزريق گرديد .نتايج حاصل از اين تحقیق نشان داد که میانگین درصد عصاره استونی پوست سرخدار  13/63درصد بیود.
بهطور کلی 46 ،ترکیب در پوست سرخدار شناسايی شد .عمدهترين ترکیبهای مورد شناسايی شیامل :تتیرا سیلوکسیان ،دکیا متییل-
( ،)%14/80هگزا دکانويیک اسید ،هیدروکسی استر ( -3( -3 ،)%11/24آمینو پروپییل) -3،3(-6-دی متییل آلییل آمینیو) پییورين
( ،)%9/85دی -ريبوفورانوز -5 ،3 ،2 ،1 ،تتراکیس( -O-هیدروکسی) )%9/31( -و  -2متیل پايرولو] [a-2 ،1پیايرازين-)2H( 1-
اون ( )%6/73بودند .ترکیبهای شیمیايی متفاوتی مانند فنولی ،فالونويید ،آلکالويید ،اسید چرب ،استر اسید چرب ،قند ،آلکیان ،الکیل
چرب ،قند الکلی و استرويید در عصاره استونی پوست سرخدار يافته شد که بعضی از آنها را میتوان بهعنوان مواد حفیاتتی بیرای از
بین بردن موجودات مخرب چوب سنتز کرد .مهمترين ترکیبهای سیتوتوکسیک و ضد سرطان شناسايی شده در عصاره استونی پوست
سرخدار -4 ،پیپريدينون -6 ،6 ،2 ،2 ،تترا متیل )%0/19( -و فنول -4 ،2 ،بیس ( -1 ،1دی متیل اتیل) )%3/34( -بود.
واژههاي كليدي :پوست سرخدار ،عصاره استونی ،ترکیبهای سیتوتوکسیک و ضد سرطان -4 ،پیپريدينون -6 ،6 ،2 ،2 ،تترا متیل-

مقدمه
درخت سرخدار متعلق به تییره يیا خیانواده Taxuceae

اسییت و گونییههییای متفییاوتی دارد .يکییی از معییرو تییرين
گونههای سرخدار Taxus baccata L. ،بوده کیه دارای 72

واريته مختل میباشد ( .)Mossadegh, 1993ايین درخیت
همیشهسبز بوده و رشد کنیدی دارد (.)Rafati et al., 2010
سییرخدار بییومی اروپییا و شییمال آفريقییا بییوده و در ايییران،
رويشگاه آن از آستارا تا گرگیان ذکیر شیده اسیت .تمیامی
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اندامهای گیاه شامل شاخه ،برگ ،پوسیت و بیذرهای گییاه
به جز میوه تازه آن ،حاوی ترکیبهايی از قبیل آلکالويییدها،
دیترپنويیدها ،لیگانها ،تاننها و رزينها اسیت کیه آنهیا را
بهشدت سمی میسازد .درخت سیرخدار منبیع اولییه تولیید
داروی ضد سرطان تاکسول ( )Taxolنییز مییباشید ( Jam
 .)Ashkezari et al., 2014رنگ پوسیت درخیت ،قهیوهای
مايل به قرمز است .سرخدار درختی اسیت کنید رشید ولیی
ديرزی که  1000تا  1500ساله آن نیز در طبیعیت مشیاهده
شده است .بهطور طبیعی جسیتهیايی از اطیرا ريشیه آن
بیرون میزند که در سوزنیبرگان کمتر مشیاهده مییشیود و
ماده رزين نیز در چوب آن وجود ندارد .درخت سرخدار در
منطقه مديترانه و برخی نقاط آسییا ماننید ايیران بیه حالیت
وحشی مییرويید ( .)Mossadegh, 1993ايین درخیت در
مازندران و گرگان به سرخدار ،سرخهدار و سخدار؛ در کتول
به سوختال و در رامسر و آستارا بیه سییردار موسیوم اسیت
(.)Verdian Rizi, 2004
تركيبات دارويي سرخدار
گیاهان دارويی موجب سالمتی و انیر یبخشیی بیوده و
همچنین بیماریهای مختلفی مانند سرطانها را بدون اينکیه
موجب مسمومیت شوند ،بهبیود مییبخشیند ( Kaur et al.,
 .)2011در دهه گذشته ،تحقیق روی فراوردههیايی کیه پايیه
گیاهی داشته باشند ،بسیار انیام شده که بیه تولیید چنیدين
ماده ضد سرطانی مهم بر پايه گیاهی منییر شیده اسیت کیه
مهمتیییییرين آنهیییییا پیییییاکلیتاکسیییییول (تاکسیییییول)
]) ،[Paclitaxel (Taxolاز گییییاه سیییرخدار Taxus
 ،brevifolialپودوفیلوتوکسین ( ،)Podophyllotoxinاز گیاه
 Podophyllumو کامپتوتسییییییییییین
pettatuml
( ،)Comptothecinاز گییییاه Camptotheca acuminate
مییباشید ( .)Baldi et al., 2011کشی پیاکلیتاکسیول از
پوست درخت سرخدار اقیانوس آرام ( )Pacific yewبا نیام
علمی  Taxus brevifolia Nuttاز خانواده سیرخدار ،سیند
ديگییری بییرای موفقی یت در کش ی داروهییايی بییا فییراورده
گیاهیست .بخشهای مختل درخت  T. brevifoliaو ديگر
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گونییههییای جیینس تاکسییوس (ماننیید  T. Canadensisو
 )T. baccataبرای بسیاری از بیماریها بیهغییر از سیرطان
میورد اسیتفاده قیرار مییگیرنید (.)Gordon et al., 2005
همچنین پاکلیتاکسول بهعنوان يک عامیل فعیال و بیارز در
درمان سرطان تخمدان ،سرطانهای پیشرفته سینه و سیرطان
ريه شناخته شده است.
پاکلیتاکسول (تاکسول) ،پودوفیلوتوکسین و کامپتوتسیین
ازجمله مواد شناخته شده برای بهبیود و درمیان سیرطانهیا
هستند .مشکل عمده برای استخراج پیاکلیتاکسیول ،غلظیت
بس ییار کییم آن در پوسییت درخییت  T. brevifoliaاسییت.
همچنین اين درخت سرعت رشد پیايینی دارد ( Turgay et
.)al., 2005
بهطور ابتدايی ،فعالیت سیتوتوکسییکی (سیمیت در برابیر
سلول) حاصل از عصاره درخیت سیرخدار در سیال 1963
گزارش داده شد و بعید در سیال  ،1966پیاکلیتاکسیول در
شرايط درون سلولی برعلیه سرطان خون موش کشی شید
( )Kingston, 2007و چنین ساختاری در سیال  1971نییز
توصی و شرح داده شده است (.)Wani et al., 1971
بیشتر بخشهای درخت سرخدار (پوست ،چوب و میوه)،
حاوی مواد سمی هستند .عمدهترين ماده سمی موجود در
درخت سرخدار را آلکالويیدی بنام تاکسین ( )Taxineتشکیل
میدهد ،بهطوری که در پوست و برگهای درخت سرخدار
نسبت به دانه ،محتويات مواد سمیتری گزارش داده شده
است .در تحقیقات متعددی مشخص شده است که LD50
تاکسین برای موشهای آزمايشگاهی ،زير  20mg/kgمی
باشد .بهطور طبیعی ترکیبات شیمیايی موجود در پوست و
چوب اين درختچه بهعنوان يک ماده مؤثر در برابر باکتریها
و قارچها مطرح شده است که نشاندهنده مواد مؤثره ضد
قارچی و ضد بیولو يکی موجود در ساختار اين گیاه میباشد.
اين مطالعه میتواند به شناسايی و کاربردهای ترکیبات موجود
در چوب اين گیاه نیز کمک نمايد .ترکیبهای اصلی سرخدار
را تاکسانها تشکیل میدهند .تاکسانها يا تاکسويیدها از نظر
اسکلت اصلی ،دیترپنويید میباشند که تعدادی از کربنهای
آنها ،دچار اکسیداسیون شده و در نتییه هیدرو ن متصل به
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آنها به گروههای هیدروکسیل ،کتونی ،اتری و يا اپوکسیدی
تبديل گرديده و گروههای هیدروکسیل در آنها میتوانند با
اسیدهای آلی مختل  ،پیوندهای استری ايیاد کنند ( Yazdani
.)et al., 2005
همچنین تاکسانها را میتوان دستهای از مشتقات باکاتین
IIIدانست که گروه هیدروکسیل متصل به کیربن شیماره 13
آنها توسط مشتقات فنییل ايزوسیرين ،اسیتری شیده اسیت.
تاکنون پینج نیوع تاکسیان در گونیههیای جینس سیرخدار
شناسايی شده که برای نیام گیذاری آنهیا از حیرو الفبیای
انگلیسی استفاده شده است (.)Appendino et al., 1995
بیش از  350تاکسان (مشتقات دیترپنويید) در گونههای
مختل تاکسوس تشخیص داده شده اسیت و تاکسیول يیک
عضو از گروه کوچک ترکیبهايی است که دارای يک حلقیه
چهارتايی  oxetaneو يک زنییر جانبی استری کمپلکس در
ساختمانشان مییباشیند کیه هیر دوی آنهیا دارای فعالییت
اختصاصی ضد موتوری هستند (.)Evans & Evans, 2002
تاکسیییوتر (دوستاکسیییل) ])،[Taxotere (Docetaxel
آنالوگ تاکسول است که بهروش نیمیه سینتزی از  -10دی
استیل باکاتین  IIIتولید میشود .ايین میاده محلیول در آب
بییوده و در درمییان سییرطان سییینه اسییتفاده میییشییود
(.)DerMarderosian, 2001
 Darmaو همکییاران ( ،)2006فعالیییت ضیید قییارچی
ترکیبات شیمیايی موجود در پوست و بیرگهیای دو گونیه
سیرخدار ( T. chinensisو  )T. cuspidataرشید کیرده در
اپن را در برابر برخی از قارچهای بازيديومايستی بیمیاری
زای گیاهی مورد بررسی قرار دادند .نتیايج تحقیقیات آنیان
نشان داد که از برگهیای گونیه  T. cuspidateشیش نیوع
ترکیب سییادوپیتیزين ،جینکتیین ،ايیزورامنتین ،کوئرسیتین،
تاکسین و تاکسول بهوسیله حاللهای کلروفرم و اتیل استات
جداسازی شدند .درصد اين ترکیبات در برگهای تیازه T.
 cuspidateبییییهترتیییییب ،0/0024 ،0/0018 ،0/0039
 0/029 ،0/015و  0/0002و فنیل ايزوسرين متیل استر بیا
کمک حالل اتیل استات به مقدار  0/0003درصد جداسازی
شد .همچنین ترکیب فنییل ايزوسیرين متییل اسیتر از اولیین
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بخییش حییالل اتیییل اسییتات از عصییاره پوسییت گونییه T.

 chinensisبهدست آمد .وجود اين ترکیب بهعنیوان زنیییره
جانبی تاکسول شناخته شد و احتمال داده شد کیه در مسییر
بیوسنتز تاکسول ،بعد از هییدرولیز ترکییب فنییل ايزوسیرين
متیل استر با استراز نقش داشته باشد.
آنان در بررسی اثرات قارچکشی ترکیبهای موجیود در
دو گونه فوق بههمراه برخی از ترکیبهای استخراج شیده از
تاکسییول بیییر روی دو گونییه قیییارچی Cochliobolus
 miyabeanusو  ،Alternaria kikuchianaبیه ايین نتیايج
دست يافتند که ترکیبهای يادشده دارای فعالیت قارچکشیی
تقريباً مشابهی در برابر قارچ  C. miyabeanusمیباشند ،اما
فعالیت قیارچکشیی آنهیا در برابیر قیارچ ،A. Kikuchiana
حدود  50درصد کمتر است.
استخراج ترکیبهای فعال حاصل از گیاهان پزشکی بیه میا
اجازه میدهد تا فعالیت فیزيولو يکی آنها را مورد بررسی قیرار
دهیم .همچنین اين اجازه را به ما میدهد تا داروهای بیشتری را
با سمیت کاهش يافتیه بیه ثبیت برسیانیم ( ;Williams, 1996
& Pamplona Roger, 1999; Ebana et al., 1991; Manna

 .)Abalaka, 2000; Shariff, 2001واکنش التهابی يیک پاسیخ
ارگانیسم در برابر يکسری حوادث و واسطههیا از طريیق رگ-
های خونی میباشد ( .)Lope et al., 1987ايین يیک واکینش
دفاعی بدن بهمنظور از بین بیردن يیا محیدود کیردن گسیترش
عوامل مضر میباشد ( .)Mitchell & Cotran, 2000در اسیناد
تاريخی حاصل از دوره روم ،عصاره سرخدار بهعنوان يک ضید
درد ،ضدالتهاب ،ضید مارريیا ،ضید روماتیسیم ،داروی ازديیاد
قاعدگی ،آرامبخش ،ضد اسپاسم ،داروی مقوی غرايز جنسیی و
ضد آسم بوده است (.)Kupeliet al., 2003
جنس سرخدار قبل از کش عامل ضد سیرطان پیاکلی-
تاکسول (تاکسول) يک آلکالويید دیترپن است و در اصل از
پوست سرخدار اقیانوس آرام ( )Taxus brevifoliaجدا شده
اسییت ( )Wani et al., 1971و مییورد عالقییه بسیییاری از
محققان بوده اسیت .همچنیین ايین میاده دارای فهرسیتی از
داروهای قلبی ابوعلی سینا به نام زرناب ( )Zarnabبه معنی
طالی ناب بوده است .تیاکنون جداسیازی تعیداد زيیادی از
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تاکسويیدها و لیگنانها ،فالونويیدها ،استرويیدها و مشیتقات
قندی از بخشهای گونیاگون گونیههیای مختلی سیرخدار
گزارش داده شده است (.)Nisar et al., 2008
در ايیین تحقیییق ،عصییاره پوسییت سییرخدار ( Taxus
 )baccata L.توسییط حییالل اسییتون اسییتخراج شیید و
ترکیبهای شیمیايی آن بیا اسیتفاده از روش کرومیاتوگرافی
گازی -طی سنیی جرمی شناسايی شد.

مواد و روشها
تهيه مواد گياهي
برای انیام آزمايش ،سه ديسک چوبی  50سیانتیمتیری
از ارتفاع برابر سیینه سیه درخیت گونیه سیرخدار ( Taxus
 )baccata L.افتییاده در اثییر بییاد و يییا رانییش زمییین ،در
ذخیرهگاه جنگیل افراتختیه علییآبیاد کتیول بیا موافقیت و
همکاری اداره کل منابع طبیعی استان گلستان تهیه شد.
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بهمنظور شناسايی ترکیبهای شیمیايی موجیود در عصیاره،
 0/001گرم از باقیماندههای خشک شده توسط گاز ازت را در
يک میلیلیتر حالل استون حل کرده تا محلول عصیاره پوسیت
سرخدار با غلظت  1 mg/mLبهدست آيد .توسط ماده سولفات
منیزيم خشک ،محلول حاصل آبگیری شیده و از صیافی سیر
سرنگی عبور داده شید .بیه مییزان  100میکرولیتیر از محلیول
آبگیری شد و عصاره حاصل بیه درون يیک ويیال شیشیهای
منتقل گرديد .سپس به میزان  30میکرولیتر پیريیدين خشیک و
 30میکرولیتر واکنشگر بیس (تری متیل سییلیل) تیری فلیورو
استامید + 2تری متیل کلرو سیالن %1 3به نمونه تهیه شده اضافه
شیید .پییس از بسییتن درب ويییال شیشییهای ،دور آن بییا فويییل
آلومینیومی پیچیده شد و بهمدت يک ساعت در حمام بنمیاری
با آب دارای دمای  70درجیه سیانتیگیراد قیرار داده شید تیا
واکنش رزم انیام شیود .در ايین واکینش ،تیری متییل سییلیل
] [Si-(CH3)3جییايگزين هیییدرو ن گییروه هیدروکسیییل يییا
هیدروکسییی ( )OHمیییگییردد و بییهصییورت  O-Si-(CH3)3در
میآيد.
به منظور فرو نرفتن ويال شیشهای در آب حمام ،ويال در
داخل يونولیت قرار داده شد .نمونه مشتقسازی شده پیس از
خنک شدن ،بیه بخیش  Injectionدسیتگاه گرومیاتوگرافی
گازی -طی سنیی جرمیی ( )GC/MSبیا مشخصیات زيیر
تزريق گرديد.
مدل دستگاه Agilent 7890A Series :GC
مدل دسیتگاه Agilent 5975C Mass Selective :MS

عصارهگيري و واكنش سيليلدار كردن
به منظور جداسازی عصاره نمونهها ،ابتدا خیاللهیايی از
پوست تهیه شده از ديسکهای چوبی آمیاده شید و از ايین
خاللها آرد چوب ،طبیق اسیتاندارد  1TAPPIو آيییننامیه
شماره  T257-om-85توسط دستگاه آسییاب آزمايشیگاهی
تهیه گرديد .آرد چوب تهیه شیده ،الیک شید و نمونیههیای
باقیمانده بر روی الک با مش  60جمعآوری گرديید .سیپس
با استفاده از روش سوکسله و حیالل اسیتون میر آلمیان،
عصاره پوست سرخدار استخراج شد (.)Holmbom, 1977
بعیید از اسییتخراج عصییاره ،توسییط دسییتگاه روتییاری
(اواپوراتور) ،حالل استون با سرعت مناسب و دمیای پیايین
(زير  )40ºCجمعآوری شد و عصاره خام باقیمانده در داخل
لوله آزمايش ريخته شد .در پايان توسیط گیاز بییاثیر ازت
باقیمانده حالل عصاره پوست سرخدار تبخیر گرديد و نمونه
حاصل برای انیام آزمايشهای بعدی در يخچیال بیا دمیای
 4 ºCسانتیگراد نگهداری شد.

نییوع سییتون ،HP-5 :بییه طییول 30متییر و قطییر داخلییی
0/25میلیمتر.
برنامه دمايی :مدت زمان برنامه  40دقیقه بوده ،بهطوری
که برنامه از دمای  50درجه سانتیگراد شروع شده و بهازای
هر دقیقه 6 ،درجه سانتیگراد افیزايش دمیا تیا دمیای 250
درجه سانتیگراد انییام شید و در ايین دمیا تیا  20دقیقیه
باقیماند .دمای نهايی آون تا  280درجه سانتیگراد بود.

1-Technical Association of the Pulp and Paper Industry

2-BSTFA
3-TMCS
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انر ی ذاتی که در دستگاه  MSبه نمونه برخورد میکنید،
 70الکترون ولت بود.
شناسايی طی های جرمی از طريق مقايسه با طی هیای
پايه موجود در بانک اطالعیاتی رايانیه دسیتگاه  GC/MSو
منابع کتابخانهای که بهصورت الکترونی و يا بهصورت چیا
شده در دسترس هستند ،انیام شد.

نتايج
تركيبهااي شايميايي شناساايي شاده در عصااره اساتو ي
پوست سرخدار
شکل  ،1نمودار کروماتوگرام  GC/MSنمونیه اسیتخراج
شده از پوست سرخدار را نشان میدهد .عصاره پوست مورد
مطالعه ،پس از استخراج توسط حالل اسیتون بیا اسیتفاده از
برنامه دمايی اشاره شده به دستگاه  GC/MSتزريق شد .پس
از تزريق نمونه ،کروماتوگرافی گازی و طی جرمیی اجیزا
تشکیلدهنده عصاره بهدست آمد و در مرحله بعد بیهمنظیور
شناسايی ترکیبها ،طی جرمی ترکییب میهیول بیا طیی
ترکیییبهییای اسییتاندارد نشییان شییده در کتابخانییه ديییتییال
استاندارد  1NISTمورد مقايسه قیرار گرفیت .ترکییبهیای
شناسايی شده در عصیاره پوسیت سیرخدار در جیدول ()1
آورده شده است .درصید عصیاره حیالل در اسیتون (میواد
استخراجی) پوست سرخدار  13/68درصد اندازهگیری شید.
بهطور کلی 77 ،ترکیب توسط دستگاه معرفی شده اسیت کیه
از اين تعداد  46ترکیب در پوست سرخدار مورد شناسايی و
پیشنهاد داده شیده اسیت .عمیدهتیرين ترکییبهیای میورد
شناسايی ،تتیرا سیلوکسیان ،دکیا متییل ،)%14/80( -هگیزا
دکانويیک اسید ،هیدروکسی استر ( -3(-3 ،)%11/24آمینیو
پروپیل) -3،3(-6-دی متیل آلیل آمینو) پییورين (،)%9/85
دی -ريبوفورانییییییوز -5 ،3 ،2 ،1 ،تتیییییییراکیس-O-
(هیدروکسییی) )%9/31( -و  -2متیییل پییايرولو][a -2 ،1
پايرازين -)2H( 1-اون ( )%6/73بودند.
ترکیییبهییای شیییمیايی شناسییايی شییده عمییدتاً شییامل
1-National Institute of Standards and Technology

ترکیبهای فنولی ،اترهیا ،اسیترها ،اسیتر اسییدهای چیرب،
اسیدهای چرب ،آلديیدها ،هیدروکربنها ،قنیدها و الکیلهیا
هستند.
از بین ترکیبهای شیمیايی شناسايی شده ،مییزان 12/64
درصد از ترکیبها قندی بود که شامل دی -ريبوفورانیوز،1 ،
 -5 ،3 ،2تترا کیس( -O-هیدروکسی) ،-گلوکوفورانیوز پنتیا
هیدروکسی. ،بتا -.دی -گارکتوفورانوز -6 ،5 ،3 ،2 ،1 ،پنتیا
کیس( -O-هیدروکسیی) ،-دی -گلوکوپیرانیوز،4 ،3 ،2 ،1 ،
 -6پنتا کیس( -O-هیدروکسی) ،-گلوکوز ،پنتیا کییس-O-
(هیدروکسی)-هستند .اريتريتیول پریر هیدروکسیی ،يیک قنید
الکلی ،شیرينکننده کم کالری و يک قند طبیعی میباشد کیه از
تخمیر میکروبی کربوهیدراتها به وجود میآيد کیه بیهمییزان
 0/15درصد در پوست سرخدار شناسايی شده اسیت .مییزان
 24/75درصد از ترکیبها ،اسیتر اسییدهای چیرب بیود کیه
شییامل پروپانويیییک اسییید(] -2 ،هیدروکسییی) اسکسییی[،-
هیدروکسی استر ،بنزويیک اسید هیدروکسی اسیتر ،بنزويییک
اسید (] -4 ،هیدروکسی) اسکسی[ ،-هیدروکسیی اسیتر ،هگیزا
دکانويیک اسید ،اتیل استر ،هگزا دکانويیک اسید ،هیدروکسیی
استر -9 ،اسکتا دکانويیک اسید ،متیل استر ،اسکتا دکانويیک اسید،
متیل استر ]ماده خام واسطه (ترپنويید ،فنولیک) -ضد تومور[،
اسکتا دکانويیک اسید ،اتیل استر ]ضید کلسیترول ( & Andrea
 ،[)Scott, 1988اسکتا دکانويیک اسید ،اتیل استر ،اسکتا دکانويیک
اسییید و هیدروکسییی اسییتر هسییتند .میییزان  0/64درصیید از
ترکیبها ،اسییدهای چیرب بیود کیه شیامل -2هیدروکسیی
لینولئیک اسید و هیدروکسی اولئیک اسید هستند .میزان 7/51
درصد از ترکیبها ،هیدروکربنهای آلیفاتیک بیود کیه شیامل
اسکتا دکیان -1 ،کلیرو] -ترکییبهیای کلیره ،ضید میکیروب
( ،[)Gopinath et al., 2013آن دکییان ،دو دکییان ]ضیید
میکروب ،تولید سوخت زيستی[ ،تترا دکان ]ضید میکیروب[،
دو کوزان ،هگزا دکان ،هپتا کوزان ]ضد باکتری ،ضد میکیروب
( ،[)Mihailovi et al., 2011اسکتا دکان ،ای کوزان ،پنتا کیوزان
]ضید میکیروب ( ،[)Olena et al., 2013پنتیا دکیان ]ضید
میکروبی ([)Olena et al., 2013; Yogeswari et al., 2012
هستند .میزان  0/46درصد از ترکیبها ،اتری بود کیه شیامل
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 -4( -2هیدروکسییی -3-متوکسییی فنیییل) اتییانول بیییس
(هیدروکسی) اتر و اسکتا دکان -1-اسل هیدروکسی اتیر هسیتند.
میزان  4/8درصد از ترکییبهیا ،فنیولی بیود کیه شیامل -4
پیپريدينون -6 ،6 ،2 ،2 ،تترا متیل] -ضد سرطان ( Soliman

 ،[)et al., 2014فنول -4 ،2 ،بیس ( -1 ،1دی متیل اتییل)،-
مشیییتقات هیدروکسیییی -2 ،1 :دی هیدروکسیییی-1( -4-
پروپیییل) بنییزن ،متیییل -5 ،3( -3-دی تییرت بوتیییل-4-
هیدروکسی فنیل) پروپیونات هستند.

شکل  -1كروماتوگرام گازي مو ه استخراج شده از پوست سرخدار

ترکیییبهییای  -3( -3آمینییو پروپیییل) -3 ،3( -6-دی
متیییل آلیییل آمینییو) پیییورين و  -2متیییل پییايرولو][a-2 ،1
پايرازين-(2H( 1-اون ترکیبهای آلکالويییدی هسیتند،
بهطوری که ترکیب دوم ،در يیک آلکالويیید بازدارنیده مهیم
تغذيه حشره بهنام پرر آمین 1وجود دارد .ترکییبهیای -9 ،7
دی -ترت -بوتیل -1-اسکسا اِسپیرو ] [4/5دکا -9 ،6 -دی
1-Peramine

اِن -8 ،2 -دی اون و  -5کلرو -8 ،1-دی هیدروکسی-4-
متوکسی -3-متیل -9H -زانتن -9-اون] ،فالونويید ،آنتی-
اکسیدان[ بوده و ترکیبهیای -3متوکسیی -5-فنییل تیری
سیکلو ] [)7 ،2( 8/4/1/0پنتیا دکیا،5 ،3 ،)7( 2 ،)14( 1-
 -12 ،10 ،8هپتا اِن -6-اسل و ترکیب  -2متییل -4-کتیو-
پنتا -2-اسل هیدروکسی] ،استرويید[ هستند.
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جدول  -1تركيبهاي شيميايي شناسايي شده موجود در عصاره استو ي پوست سرخدار (بهصورت مشتقات سيليلدار شده)
رديف

ام تركيب

زمان بازداري(دقيقه)

سطح زير پيک()%

1

سیالنامین ،N' ،N ،متان تترا يیل بیس ] -1 ،1 ،1تترا متیل-

6/510

0/7

2

اتان -2 ،1-دی اسل 2 ،هیدروکسی

7/234

0/25

3

سیکلو تترا سیلوکسان ،اسکتا متیل-

7/374

1/22

4

 -2متیل -4-کتو -پنتا -2-اسل هیدروکسی

8/851

1/30

5

تترا سیلوکسان ،دکا متیل-

9/033

14/80

6

اسکتا دکان -1 ،کلرو-

9/242

0/33

7

پروپانويیک اسید (] -2 ،هیدروکسی) اسکسی[ ،-هیدروکسی استر

9/653

0/31

8

آن دکان

10/678

0/11

9

 -4پیپريدينون -6 ،6 ،2 ،2 ،تترا متیل-

11/361

0/19

10

دو دکان

14/329

0/93

11

بنزويیک اسید هیدروکسی استر

16/156

2/65

12

تری سیلوکسان اسکتا متیل-

19/272

0/21

13

تترا دکان

21/420

1/69

14

دو کوزان

24/207

1/74

15

فنول -4 ،2 ،بیس ( -1 ،1دی متیل اتیل)-

24/745

3/32

16

اريتريتول پرر -هیدروکسی

25/290

0/15

25/667

1/01

18

هگزا دکان

26/904

0/13

19

بنزويیک اسید (] -4 ،هیدروکسی) اسکسی[،-هیدروکسی استر

27/764

3/15

20

مشتقات هیدروکسی -2 ،1 :دی هیدروکسی -1( -4-پروپیل) بنزن

28/136

0/40

21

 -4( -2هیدروکسی -3-متوکسی فنیل) اتانول بیس (هیدروکسی) اتر

29/735

0/33

22

هپتا کوزان

30/478

0/43

23

.آلفا -.دی -گارکتوفورانوزيد ،متیل  -4 ،5 ،3 ،2تتراکیس( -O-هیدروکسی)-

32/209

9/31

24

 -3( -3آمینو پروپیل) -3 ،3( -6-دی متیل آلیل آمینو) پیورين

32/560

9/85

25

 -2متیل پايرولو ] [a-2 ،1پايرازين -(2H( 1-اون

32/703

6/73

26

گلوکوفورانوز پنتا هیدروکسی

33/091

1/13

27

.بتا -.دی -گارکتوفورانوز -6 ،5 ،3 ،2 ،1 ،پنتا کیس( -O-هیدروکسی)-

33/197

0/36

28

 -9 ،7دی -ترت -بوتیل -1-اسکسا اِسپیرو ] [4/5دکا -9 ،6 -دی اِن -8 ،2 -دی اون

34/047

2/37

29

دی -گلوکوپیرانوز -6 ،4 ،3 ،2 ،1 ،پنتا کیس( -O-هیدروکسی)-

34/318

1/44

30

متیل -5 ،3( -3-دی ترت بوتیل -4-هیدروکسی فنیل) پروپیونات

34/461

0/89

31

هگزا دکانويیک اسید ،اتیل استر

35/406

0/56

17

 -8 ،4سیس -8c ،8b -سیس -8 ،6 ،6 ،4 ،2 ،2 -هگزا متیل پرر هیدرو،7a ،4a ،3a -
 -8aتترا آزا سیکلو پنتانو ]د [ فلورن
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رديف
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زمان بازداري(دقيقه)

ام تركيب

سطح زير پيک()%

32

 -5کلرو -8 ،1-دی هیدروکسی -4-متوکسی -3-متیل -9H -زانتن -9-اون

35/667

0/38

33

گلوکوز ،پنتا کیس -O-هیدروکسی-

35/937

0/22

34

هگزا دکانويیک اسید ،هیدروکسی استر

36/479

11/24

35

 -9اسکتا دکانويیک اسید ،متیل استر

37/403

0/54

36

اسکتا دکانويیک اسید ،متیل استر

37/876

1/04

37

اسکتا دکان

38/056

0/77

38

ای کوزان

38/242

0/70

39

اسکتا دکان -1-اسل هیدروکسی اتر

38/455

0/13

40

پنتا کوزان

38/641

0/16

41

پنتا دکان

38/795

0/55

42

اسکتا دکانويیک اسید ،اتیل استر

39/065

0/26

43

 -2هیدروکسی لینولئیک اسید

39/411

0/24

44

هیدروکسی اولئیک اسید

39/501

0/40

39/681

1/78

46

اسکتا دکانويیک اسید ،هیدروکسی استر

39/989

4/50

جمع کل

-

-

91/26

 -3متوکسی -5-فنیل تری سیکلو ] [)7 ،2( 8/4/1/0پنتا دکا،5 ،3 ،)7( 2 ،)14( 1-

45

 -12 ،10 ،8هپتا اِن -6-اسل

)(15

)(11

)(9

)(6

)(28

)(25

)(21

)(19

)(32

)(30
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شماره آنها در شکل  2نشان داده است.

بحث
هگزا دکانويیک اسید و اسکتیا دکانويییک اسیید متییل اسیتر،
عمدتاً در قارچهای اندوفیت 1بهدست آمده از پنج گیاه پزشیکی
تايوان يافته شدهاند که بهطور متداول در پزشکی سینتی تايلنید
مورد استفاده قرار گرفتهانید ( Theantana et al., 2012; Guo
 .)et al., 2008دو دکان بهعنیوان يیک ترکییب مهیم از قیارچ
اندوفیت  Fusarium solaniجداسازی شده از پوست سرخدار
بهدست آمده است ( .)Tayung et al., 2011فنول -4 ،2 ،بیس
( -1 ،1دی متیییل اتیییل) ،فعالیییت آنتییاکسیییدانی خییوبی دارد
( -)9z( .)Ajayj et al., 2011اسکتا دکانويیک اسید متیل اسیتر و
( -)12z ،9zاسکتا دکا دی انويیک اسید متییل اسیتر کیه فعالییت
سمیت سلولی را در برابر خطوط سلولهیای سیرطانی مختلی
نشان دادهاند ،از قارچ اندوفیت Fusarium oxysporum SS46
جداسازی شده از گییاه پزشیکی Smallanthus sonchifolius
) (Poepp.گزارش شیدهانید ( .)Nascimento et al., 2012در
بین مواد گیاهی شناسايی شیده ،هگیزا دکانويییک اسیید دارای
فعالیت آنتیاکسیدانی میباشد (.)Jagadeeswari et al., 2012
ترکیبهای آلکان (هییدروکربنهیای آلیفاتییک) ماننید آن
دکان ،دو دکان ،دو کوزان ،تترا دکان ،اسکتا دکان ،ای کیوزان ،پنتیا
دکان و پنتا کوزان در مواد استخراجی چوب و يا پوست بیشیتر
گونههای چوبی يافت میشود ،بهطوری که طبق مطالعات انییام
شییییده توسییییط  Hosseinihashemiو همکییییاران ()2013
و  Hosseinihashemiو همکییاران ( )2016بییر روی مییواد
استخراجی پوست ،بیرگ و چیوبدرون يکیی از بیادوامتیرين
گونههای چوبی (اقاقیا) ،بعضی از اين ترکیبها نیز بهطور مشابه
مورد شناسايی قرار گرفتهاند .ترکیبهای اسیدهای چرب ماننید
اولئیک اسید و لینولئیک اسید نیز بهطور مشابه در پوست ،بیرگ
و چوبدرون اين گونه يافت شدهاند .نتايج مطالعات ديگری نیز
-1اصطالح قارچ اندوفیت نخستین بار در سال  1866توسط دانشمند آلمانی به نام
دباری ( )de Baryبرای توصی قارچهايی که بافتهای داخلی ساقهها و برگها را
اشغال میکنند ،بدون اين که عاليمی از بیماری را نشان دهند ،بهکار برده شده است
(.)Wang et al., 2008
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که در مورد شناسايی ترکیبهای موجیود در میواد اسیتخراجی
محلول در استون چوب اقاقیا و لیلکی ،چوبدرون ،چوببیرون
و پوست بلوط بلندمازو انیام شده است ،حکايت از آن دارد که
بعضی از ترکیبهای آلکان و اسیدهای چرب ياد شیده در بیار
در آنهییا يافتییه شییده اسییت (.)Vaysi, 2014; Vaysi, 2017
ترکیبهای سیلوکسانی ،مانند سیکلو تترا سیلوکسان ،اسکتا متیل-
 ،تترا سیلوکسان دکیا متییل و تیری سیلوکسیان اسکتیا متییل -و
مشتقات آنها نیز پیشتر در بیشتر تحقیقات انیام شیده بیر روی
شناسايی ترکیبهای مواد استخراجی چوب و پوست گونههیای
چوبی ،مانند تحقیق انیام شده بر روی مواد استخراجی اسیتونی
چوببیرون ،چیوبدرون و پوسیت بلیوط بلنیدمازو ( Vaysi,
 )2017با درصد باريی مورد شناسايی قرار گرفته است.
ترکیب  -2متیل پايرولو] [a-2 ،1پیايرازين -(2H( 1-اون،
2
از گیاه چند ساله چمن چاودار يیا چچیم ( Lolium perenne
 )L.نیز استخراج شده است .ماده پررآمین در اثیر يیک واکینش
جايگزينی بر روی سیستم حلقه ماده  -2متیل پايرولو][a-2 ،1
پايرازين -(2H( 1-اون با استفاده از سیانو متیل مس بیهدسیت
3
آمده بود .همچنین سنتز اين ماده از طريق اکسیداسییون رکتیام
اشباع شده انیام شده است (.)Brimble et al., 1988
بییا مطالعییه رفتییار شیییمیايی  -6 ،6 ،2 ،2تتییرا متیییل-4-
پیپريدون و مشتقات آن -5 ،3 :بییس (آريلییدن)-6 ،6 ،2 ،2-
تترا متیل پیپريدين -4-اونها و سنتز بعضی از مشیتقات دارای
عنوان جديد ،بیشتر تمرکز بر روی هد ارزيیابی فعالییتهیای
آنتیاکسیدانی و ضد سرطانی آنها بوده است ( Soliman et al.,
.)2014
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Abstract
In this research, the bark extract of the yew (Taxus baccata L.) tree trunk growing in
AfraTakhte forest cache of Aliabad-e Katul) located in Golestan province was extracted with
acetone solvent and Soxhlet apparatus method and then the chemical components of the extract
were identified, Three disks with thickness of 50 cm were cut from the breast height of the three
trees felled due to the wind and/the landslide. The bark of disks was separated and milled to the
wood flour. Then, extract soluble in acetone was prepared according to TAPPI standard method.
For the silylation of compounds, some dry powder of extract was poured into a glass vial and
the derivative materials (pyridine, BSTFA + TMCS 1%) were added. Then, the sample was
injected to the gas chromatography- mass spectrometry device. The results from research
indicated that the mean value of acetone extract of yew bark was 13.63%. Generally, 46
compounds were identified in the yew bark. The most abundant identified compounds were:
tetrasiloxane, decamethyl- (14.80%), hexadecanoic acid, hydroxy ester (11.24%), 3-(3aminopropyl)-6-(3,3-dimethylallylamino)purine (9.85%), d-ribofuranose, 1,2,3,5-tetrakis-O(hydroxy)- (9.31%), 2-methylpyrrolo[1,2-a]pyrazin-1(2H)-one (6.73%). The various chemical
components such as phenolic, flavenoid, alkaloid, fatty acid, fatty acid ester, sugar, alkane, fatty
alcohol, alcoholic sugar, and stroied were identified in the acetone extract of yew bark that some
of them can synthesized as preservatives for inhibition of wood-degrading organisms. The most
important identified cytotoxic and anticancer compounds in the acetone extract of yew bark has
been 4-piperidinone, 2,2,6,6-tetramethyl- (0.19%) and phenol, 2,4-bis(1,1-dimethylethy)(3.32%).
Keywords: Yew bark, acetone extract, cytotoxic and anticancer components, 4-Piperidinone,
2,2,6,6-tetramethyl-

